Diputació de Tarragona
Secretaria General

EXTRACTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
18 de maig de 2012
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 11 de maig de 2012
Emetre Informe preceptiu
sobre la creació de l’Agrupació pel
manteniment en comú del lloc de treball de Secretaria Intervenció
municipis de Vimbodí i Poblet i Vallclara
Aprovar i lliurar la quota anual de soci, exercici 2012 a l’Agrupació per a
la Promoció del Port de Tarragona- APPORT,A.I.E.
Aprovar inicialment les bases i la convocatòria 7-2012 que han de regir
la provisió d’un lloc de treball d’administratiu/va de gestió, adscrit a
l’Àrea d’Intervenció, vacant a l’RLT del personal laboral, mitjançant
concurs de mèrits.
Aprovar inicialment les bases i la convocatòria 10-2012 que han de regir
la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a auxiliar especialista, adscrit a
l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori, vacant a l’RLT del personal
funcionari, mitjançant concurs de mèrits
Aprovar inicialment les bases i la convocatòria 13-2012 que han de regir
la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a auxiliar especialista, adscrit a
l’Àrea del SAT – Laboratori i Control de Materials, vacant a l’RLT del
personal funcionari, mitjançant concurs de mèrits
Aprovar les bases específiques i la convocatòria 09/100 que han de
regir la selecció d’una plaça de personal laboral d’auxiliar tècnic
laboratori per a l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori de la
Diputació de Tarragona, torn lliure
Aprovar les bases específiques i la convocatòria 10/072 que han de
regir la selecció de dues places de personal funcionari de tècnic mitjà
per l’Àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona, torn
lliure
Aprovar les bases específiques i la convocatòria 11/020 que han de
regir la selecció d’una plaça de personal laboral de professor de

llenguatge musical a temps parcial ( 75%) per a l’Escola i Conservatori
de Música a Tarragona, torn lliure
Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i
l’Institut Català de les Dones per a la realització de sessions formatives
als ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre per
potenciar l’emprenedoria femenina
Aprovar l’ampliació de l’Oferta d’ocupació pública de la Diputació de
Tarragona corresponent a l’any 2012
Liquidar taxes per expedició de permisos d’obres dels Serveis Tècnics
Territorials.
Liquidar taxes pels serveis del laboratori d’assaig de la secció de control
de materials del servei de carreteres.
Liquidar preus públics que han de pagar els Ens Locals per l’ajuda
tècnica en treballs qualificats.
Liquidar preus públics per l’assistència lletrada en els processos
judicials als ens locals de la província de Tarragona.
Aprovar justificants de diverses aportacions i subvencions regulades per
convenis.
Esmenar l’error material d’un acord de la Junta de Govern del 13 d'abril
de 2012 d’aprovació de justificants de diverses aportacions i
subvencions regulades per convenis.
Aprovar justificacions i lliurar diverses subvencions i certificacions del
PAM.
Aprovar justificants de l’aportació pel funcionament del Comitè
Intercentres corresponent a l’any 2011 i lliurar l’aportació 2012.
Aprovar justificants de despeses i reconeixement d’obligacions
(factures).
Aprovar comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa.
Aprovar justificants de despeses domiciliades del mes d’abril de 2012
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